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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Μετά την συνάντηση του Σωματείου μας με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σταθάκη την 

περασμένη Πέμπτη σχετικά με το θέμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, θα περιμέναμε λόγω 

της ανησυχίας των εργαζομένων αλλά και της σοβαρότητας της κατάστασης το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ 

να ενημερώσει με επίσημη ανακοίνωση για το τι συζητήθηκε και να είχε ζητήσει συνάντηση και με τον 

μεγαλομέτοχο ώστε να μαθαίναμε ποια είναι η πρόθεση του στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την 

πώληση των ΕΛΠΕ. Αντίθετα η προσωπική επιλογή του ''Προέδρου'' του ΠΣΕΕΠ να ''ενημερώσει'' τους 

εργαζομένους ύστερα από δυο μέρες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο ως γραφική μπορεί 

να εκληφθεί. 
 

Οι ευθύνες της κυβέρνησης όμως για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ απορρέουν όχι μόνο 

από τα μνημόνια αλλά και από τον ίδιο τον σκληρό πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. 

 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

 
 

Τα περιθώρια έχουνε στενέψει αρκετά μιας και είναι ξεκάθαρο πια ότι η πολιτική βούληση για το 

ολοκληρωτικό ξεπούλημα των ΕΛΠΕ μόνο με πραγματικούς αγώνες μπορεί να ανατραπεί και όχι με 

δικαιολογίες του …ανέμου, οι οποίες είναι τουλάχιστον αστείες μιας και ένα πανό που το κατεβάζει ο 

άνεμος το ξανακρεμάει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το Συνδικάτο. 
 

Σας καλούμε να μείνετε μακριά από λογικές που ανάγουν την μιζέρια, την μοιρολατρία και την 

παθητικότητα σε μόνιμους μοχλούς αδράνειας και οπισθοδρόμησης των εργαζομένων, ώστε να 

διασφαλίσουμε τις εργασιακές μας σχέσεις, τις θέσεις εργασίας αλλά και την Σύμβασή μας. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 

υπήρξε ιστορικό για το Σωματείο μας. Για πρώτη φορά από δημιουργίας του Συνδικάτου οι εργαζόμενοι 

καταψήφισαν τον Διοικητικό Απολογισμό στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτυχίας για 

το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ. Δυστυχώς το Προεδρείο μεθυσμένο από την αλαζονεία της 

εξουσίας παραμένοντας απομονωμένο στα γραφεία του και στην προσπάθεια του να βρει τρόπους που 

θα παραβιάσουν την εντολή των εργαζομένων μπερδεύουν τις γενναίες αποφάσεις με τις γελοίες 

αποφάσεις. 



 
 

Εμείς τους υπενθυμίζουμε ότι οι εκλεγμένοι είναι υπηρέτες των συμφερόντων των εργαζομένων και 

όχι εξουσιαστές αυτών. Δεν είναι πολιτικοί για να μεταφράζουν το ΟΧΙ σε ΝΑΙ. Είναι 

λοιπόν αυτονόητο ότι όταν οι εργαζόμενοι καταδικάζουν την δράση των συνδικαλιστών, αυτοί 

αποχωρούν. Τι περιμένανε να αποτυπώνει το Καταστατικό του Σωματείου, το αυτονόητο; 
  
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
  

Εμείς πιστεύουμε ότι ένα νέο Συνδικάτο με νωπή εντολή από τον κόσμο θα μπορέσει και θα έχει και την 

απαιτούμενη δυναμική και τον απαραίτητο χρόνο να αντιμετωπίσει τα πάντα. Ξεκαθαρίζουμε δε, ότι δεν 

πρόκειται να λάβουμε μέρος σε κανένα  Προεδρείο τώρα, του οποίου την δράση καταδίκασαν οι 

εργαζόμενοι.  Σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε μαζί με 

τους εργαζομένους να επαναφέρουμε μέσω του Καταστατικού μας την Δημοκρατία στο Συνδικάτο. 

 

 

 

 

ΣΚΕΕΠ 
 

 

 

 


